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Akcijas „Apceļo Vidzemes augstieni 2014” dalībnieka karte. 
Dalībnieka vārds, uzvārds ____________________________________________________________ 
Dalībnieka telefons, e-pasts __________________________________________________________ 
No kāda novada vai pilsētas esat ieradies _______________________________________________ 
Kur uzzinājāt par akciju ______________________________________________________________ 
 

Objekta apraksts Par ko pienākas zīmogs, 
apmeklējuma cenas 

Zīmogs 

1. Jaunpiebalga Latvijā pazīstama ar gleznaino dabu un savdabi –
romāna „Mērnieku laiki” atraktīvo personāžu Ķenci. Akcijas 
dalībnieki tiek aicināti doties ekskursijā pa Jaunpiebalgu kopā ar 
vietējo gidi Vēsmu Johansoni. Ekskursijas laikā apmeklēsiet: Ķenča 
istabu, Sv. Toma luterāņu baznīcu, novadpētniecības muzeju un 
izstāžu zāli „Velves”.  

Apmeklējums pēc pieteikuma! 
Gides tel. 26615072. 

Zīmogs par gida pakalpojumu! 
Cenas:  
*2,28 EUR pers. ekskursija ar gidu. 
*0,71 EUR pers. – izstāžu zāle „Velves”. 

Vieta zīmogam! 

2. Aitu saimniecība „Mazvieķi”. 
Mazvieķi, Zosēni, Jaunpiebalgas novads. 
Tel. 26454701. 
Saimniecība nodarbojas ar aitkopību. Tūristiem piedāvā saimniecības 
apskati, aitu vilnas izstrādājumu tirdziņu (čības, vestes, cimdi, 
aitādas, rotaļlietas) un jēra zupas baudīšanu brīvā dabā. Piedāvājumā 
arī vilnas kārsuma izstrādājumi: dzija, spilveni, segas, bērnu 
guļammaisi u.c. 

Apmeklējums pēc pieteikuma! 

Zīmogs par saimniecības apmeklējumu! 
Cena: 4 EUR pers. Cenā ietilpst: ekskursija un 
cienasts (jēra gaļas zupa, plātsmaize, tēja).  

 

Vieta zīmogam! 

3. Aktīvās atpūtas vieta „Vanagkalns”. 
Ziedoņi, Jaunpiebalgas novads. 
Tel. 26567616, www.skiriver.lv  
Atpūtas vieta Vanagkalns vasarā piedāvā laivošanu un omulīgu 
klētiņu ar kamīnu nakts pārlaišanai. Kaimiņi piedāvā vasaras 
naktsmītni siena motelī „Kalna Roci”. 

Zīmogs par „Vanagkalna” maksas 
pakalpojumu izmantošanu! 
Cenas: 
*siena motelis „Kalna Roci” - 3 EUR pers. 
*u.c. cenas www.skiriver.lv  

Vieta zīmogam! 

http://www.skiriver.lv/
http://www.skiriver.lv/
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4. Kārļa Skalbes memoriālais muzejs „Saulrieti”. 
Saulrieti, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas novads. 
Tel. 26494406. 
K. Skalbes vasaras māja - neparasta arhitektūra, romantiska 
atmosfēra, iespēja pakavēties Skalbju dzimtas kapavietā Vaktskalnā 
no kura paveras neaizmirstams skats uz Alauksta ezeru.  
Piedāvā ekskursijas muzejā, tematiskus pasākumus, svinīgu rituālu 
kāzu godos. 

Darba laiks:  
P,O: slēgts 

T,C,P,S,Sv: 10.00 – 17.00 

Zīmogs par muzeja apmeklējumu! 
 
Cenas: 
*0,71 EUR skolēniem, studentiem. 
*0,71 EUR pensionāriem. 
*1,42 EUR pers. pārējiem. 
* ieejas biļete ģimenei  - 2,85 EUR. 
* gids 2,85 EUR no grupas. 
 

Vieta zīmogam! 

5. Vecpiebalgas luterāņu baznīca. 
Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads. 
Tel.  26317424. 
1845.g. atklāto baznīcu uzspridzināta 1944.g. Atjaunota senajos 
mūros bez zvanu torņa. Virs altāra J. Jēgera glezna Savu mieru es 
jums dodu. Ērģeles būvētas 1928. gadā Anglijā.  
 

Zīmogs par ekskursiju pa baznīcu! 
Cena: ziedojums. 

Vieta zīmogam! 

6. Piebalgas porcelāna fabrika. 
Vecpiebalgas muiža, Ineši, Vecpiebalgas novads. 
Tel. 28451800, www.porcelanadarbnica.lv  
Ekskursija vienīgajā porcelāna ražotnē Latvijā. Vecpiebalgas muižā 
ierīkota ekspozīcijas telpa un studija, kurā ar profesionālām krāsām 
piedāvā apgleznot porcelānu, gatavo produkciju saņemot pēc pāris 
stundām. Suvenīru iegāde. 

Darba laiks: 
Jūnijā, jūlijā, augustā katru dienu: 11.00 – 18.00 

Pārējā laikā apmeklējums pēc pieteikuma! 

Zīmogs par ekskursiju vai Porcelāna galerijas 
apgleznošanas studijas apmeklējumu! 
 
Cenas ekskursijai: 
*0,71 EUR pensionāriem. 
*1,42 EUR pers. pārējiem. 
 

Vieta zīmogam! 

7. Jumurdas muižas komplekss. 
Liepaine, Jumurdas pagasts, Ērgļu novads. 
Tel. 29282601, www.hoteljumurda.lv    
Atrodamies gleznainā, kultūrvēsturiskā vietā pie Jumurdas ezera. 
Jumurdas muižas atpūtas kompleksā ietilpst trīs ēkas ar numuriņiem, 
restorānu, terasi, konferenču zāli, kā arī pirts ēka ar lielu banketu 

Zīmogs par „Jumurdas muižas” maksas 
pakalpojumu izmantošanu! 
Cenas: 
* 2-vietīgs numuriņš 45 EUR. 
* 3-vietīgs numuriņš 55 EUR. 
* 6-vietīgs ar divām istabām 85 EUR. 

Vieta zīmogam! 
 

http://www.porcelanadarbnica.lv/
http://www.hoteljumurda.lv/
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zāli. Viesnīcas galvenā ēka savulaik bijusi muižas stallis, baltā ēka bija 
kalpu māja. Arī Jumurdas pils tiek pārbūvēta par viesnīcu. Atpūtas 
kompleksā ir futbola, ielu basketbola, volejbola laukumi, peldvietas. 
Viesi var iznomāt velosipēdus, laivas, izbraucieni ar drošku.  

Apmeklējums pēc pieteikuma! 

* 7-vietīgs ar divām istabām un saunu 
99 EUR. 
* brīvdienu dzīvoklis ar saunu 120 EUR. 
* brokastis - 4 EUR pers. 
* izbrauciens zirga pajūgā 30 EUR. 
* u.c. cenas www.hoteljumurda.lv 

8. Ērgļi. 
Ciemats piesaista ar savu gleznaino un ainavisko dabu, bagāto 
vēsturi, sportiskajām un kultūras norisēm. 
Dabas skaistumu var baudīt nesteidzīgā solī nūjojot, ļaujoties brīvam 

fantāziju lidojumam braucienā ar velosipēdiem vai laivojot pa Ogres 

upi. 

„Kores konditorejā” garšīgā atmosfērā var nobaudīt siltas pusdienas 
vai kafiju ar vietējiem gardumiem.   

Rīgas iela 16, Ērgļi. 
Darba laiks: 

Katru dienu: 8.00 – 19.00 
 

Zīmogs par pirkumu „Kores konditorejā”! 
   

Vieta zīmogam!  
 

9. R.Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki”. 
Braki, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads. 
Tel. 64871569, 26498099, www.braki.lv  
Braki ir latviešu klasiķa - rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa (1863 - 1908) 
dzīves un darba vieta. Braku sētu veido 8 ēku komplekss: dzīvojamā 
māja, klēts, rija ar gubeni, piedarbu un maltuvi, zirgu stallis, labības 
klēts, kūts ar vāgūzi, pirts un sīklopu kūts. Ar īpašām programmām 
Brakos gaida jaunlaulātos, ģimenes, skolu jaunatni, ģimenes un 
ikvienu ciemiņu. Iepriekš piesakoties iespēja cienāties ar „Braku 
putru”, „Silmaču pankūkām” un liepziedu tēju. 
Blakus muzejam darbojās atrakciju parks „Braku takas” ar trošu 
ceļiem un disku golfu.  www.brakutakas.lv  

Darba laiks no 10. maija: 
P: slēgts  

O,T,C,P,S, Sv: 10.00 – 17.00 
 

Zīmogs par muzeja apmeklējumu! 
Cenas:  
*0,71 EUR skolēniem, studentiem. 
*0,71 EUR pensionāriem, invalīdiem. 
*1,42 EUR pieaugušajiem. 
* 1,71 EUR vecākiem ar bērniem  (līdz 17g.). 
* 0,43 EUR pers. teritorijas apmeklējums. 
 
 
 
 

Vieta zīmogam!  
 

http://www.hoteljumurda.lv/
http://www.braki.lv/
http://www.brakutakas.lv/
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10. Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs „Maņģeļi”. 
Meņģeļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads. 
Tel. 29431659. 

Muzejs atrodas Pulgožņa ezera krastā un tajā var iepazīties ar 
latviešu mūzikas kultūras pamatlicēju četru brāļu Jurjānu – Pētera, 
Andreja, Jura, Pāvula dzīvi un darbību. Ir iespēja izaust rakstu joslu 
grīdceliņā, izvilināt skaņas no pūšamajiem instrumentiem, iegriezt 
Gaismas riteni vai gavilēt no dziesmu kalna. Par  īpaši aizraujošu 
piedzīvojumu var izvērsties pēršanās melnajā pirtī.  

Darba laiks no 10. maija: 
P: slēgts  

O,T,C: 10.00 – 17.00 
P,S: 10.00 – 19.00 
Sv: 10.00 – 17.00  

Zīmogs par muzeja apmeklējumu! 
Cenas:  
*0,45 EUR skolēniem, invalīdiem. 
*0,71 EUR studentiem, pensionāriem. 
*1 EUR pieaugušajiem. 
* 1,71 EUR vecākiem ar bērniem  (līdz 17g.). 
* 0,28 EUR pers. teritorijas apmeklējums. 

* 1,42 EUR telts vieta. 

* 2,85 EUR ugunskura vieta ar malku. 

Vieta zīmogam! 

11. Kāla ezers. 
Kāla ezers ( 407 ha) ir viens no skaistākajiem Latvijas ezeriem. Ezers 
un piekraste ir populāra atpūtas un makšķerēšanas vieta. Ezera 
apsaimniekošanas biedrība ik gadu aktīvi strādā pie zivju resursu 
atjaunošanas. Makšķerēšanas licences un laivu noma pieejama ezera 
krastos esošajās naktsmītnēs. 
Atpūtas vieta „Kālezers”. 
Kālezers, Vestienas pagasts, Madonas novads. 
Tel. 26521292.  
Atrodas Kāla ezera krastā pie asfaltētā ceļa Ērgļi – Vestiena. 
Piedāvājums: peldvieta, piknika vietas, katamarānu un laivu noma, 
makšķerēšanas licences, sporta laukumi, telšu vietas, naktsmītnes. 

Zīmogs par jebkura maksas pakalpojuma 
izmantošanu atpūtas vietā „Kālezers”! 
 
Cenu piemēri: 
*pludmale – 1 EUR pers. 
*piknika vieta ar galdu – 10 EUR diena. 
* katamarāns – 3 EUR stunda.  
* laiva – 2 EUR stunda; 10 EUR diena. 
* naktsmītne 30 – 45 EUR numurs. 
* u.c.  

Vieta zīmogam! 

12. Gaiziņkalns. 
Gaiziņkalns (GPS: 56.8714, 25.9639) ir Latvijas augstākais kalns. 
Kalna absolūtais augstums ir 311,6 m vjl, relatīvais augstums - 61,6 
m. Apmeklētāji var izstaigāt 2 km garo dabas taku, kas vienā virzienā 
ved pār visu kalna virsotni, bet atpakaļceļā virzās pa ainavisko kalna 
pakājes ceļu. No kalna virsotnes paveras tālas panorāmas ainavas. 
Atpūtas bāze „Gaiziņš” 
Gaiziņš, Bērzaunes pagasts, Madonas novads. 

Zīmogs par jebkura maksas pakalpojuma 
izmantošanu atpūtas bāzē „Gaiziņš”! 
 
Cenu piemēri: 
* kamera šļūkšanai dīķī – 2,50 EUR stundā. 
* naktsmītne 8 - 15 EUR pers. 
* u.c. cenas www.gaizins.lv 

Vieta zīmogam! 

http://www.gaizins.lv/
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Tel. 29216473, www.gaizins.lv  
Atrodas Gaiziņkalna pakājē pie stāvās Golgāta nogāzes. Piedāvājums: 
kafejnīca, trase kameršļūkšanai ūdenī, gaisa trose „Tarzāns”, telšu 
vietas, naktsmītnes, pirtiņa. 

13. Kazu ferma un siera ražotne „Līvi”. 
 Ozolkrogs, Bērzaunes pagasts, Madonas novads. 
Tel. 29187164, 29180251. 
Viens no lielākajiem kazu ganāmpulkiem Latvijā (~ 300 kazas). 
Piedāvājumā: tikšanās ar saimnieku, sierotavas apskate, sieru 
degustācija un iegāde. Sierotavā tiek ražoti sešu veidu kazas piena 
sieri. 

Apmeklējums pēc pieteikuma! 

Zīmogs par ekskursiju! 
 
Cenas: 
* grupām līdz 7 pers. - 10 EUR no grupas. 
* grupām virs 7 pers. - 1 EUR bērniem. 
                                   1,50 EUR pieaugušajiem. 
 

Vieta zīmogam! 

14. Trušu dārzs un dzīvnieku sēta „Sveķi”. 
Sveķi, Bērzaunes pagasts, Madonas novads. 
Tel. 28353321. 
Lielākā trušu ferma Baltijā. Blakus fermai iekārtota gaumīga 
mājdzīvnieku sēta, kur apskatāma trušu izstāde (25 šķirnes), kazu 
pansija, putnu dārzs un pat spalvainās savvaļas cūkas. Piedāvājumā: 
ekskursija, skatu tornis, trošu tilts, piknika vieta, trušu un to 
produkcijas iegāde. 

Apmeklējums pēc pieteikuma! 

Zīmogs par ekskursiju! 
 
Cenas: 
Individuālajiem apmeklētājiem: 
* 1,5 EUR bērniem un skolēniem. 
* 3 EUR pieaugušajiem. 
Skolēnu grupām - 1,5 EUR no personas, 
Pieaugušo grupām - 2 EUR no personas. 

Vieta zīmogam! 

15. Kalsnavas arborētums. Slodas, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, 
Madonas novads.   Tel. 27841099, 29233063. 
Viena no Latvijas lielākajām un skaistākajām dekoratīvo koku un 
krūmu kolekcijām, kur gaumīgi veidotos apstādījumos 140 ha platībā 
aug ap 2500 dažādības. Uzņēmums ir Latvijas valsts mežu īpašums. 
Apmeklētāju centrs, skatu tornis (25 m), ekskursijas, pastaigu takas, 
peoniju dārzs (ap 100 dažādības), tūju labirints, dendrologa 
konsultācijas.  Blakus esošajā kokaudzētavā „Kalsnava” (tel. 
26528088) var iegādāties 600 veidu dekoratīvo koku un krūmu 
stādus.                                                                   Arborētuma darba laiks: 

P: slēgts 
O, T, C, P, S: 10.00 – 17.00 

Sv: 10.00 – 15.00 

Zīmogs par jebkura „Kalsnavas arborētuma” 
maksas pakalpojuma izmantošanu! 
Cenas:  
* 0,80 EUR torņa apmeklējums. 
* 1,00 EUR skolēniem, studentiem, 
pensionāriem (teritorijas apmeklējums). 
* 2,50 EUR pieaugušajiem (teritorijas 
apmeklējums). 
* 4 EUR ģimenes biļete (teritorijas 
apmeklējums). 
* 8 - 12 EUR grupai gida pakalpojumi. 
* 8 EUR dendraloga konsultācija (1 st.). 
 

Vieta zīmogam! 

http://www.gaizins.lv/
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16. SPA kūrorts „Mārcienas muiža”. 
Lejas Patmalnieki, Mārcienas pagasts, Madonas novads 
Tel. 64807300, www.marciena.eu  
Kūrorts ierīkots bijušās Mārcienas muižas „Lejas Patmalnieku” (20. 
gs. sākums) mājas teritorijā, kur vēsturiskās ēkas pārtapušas par 
gaumīgām viesu uzņemšanas telpām. Tiek piedāvātas SPA 
procedūras, pirtis, baseins, kompleksas atpūtas un 
skaistumkopšanas programmas, naktsmītne un restorāns. 
 

Zīmogs par jebkura „Mārcienas muižas” 
maksas pakalpojuma izmantošanu! 
 
Cenu piemēri: 
* deserts restorānā – no 4 EUR. 
* 2 stundu SPA karte - 18 EUR pers. 
* naktsmītne muižas hostelī 18 EUR pers. 
* u.c. cenas www.marciena.eu  

Vieta zīmogam! 

17. Krustkalnu dabas rezervāta skatu tornis. 
Mārcienas pagasts, Madonas novads. 
26 metrus augstais skatu tornis atrodas autoceļa Mārciena – 
Ļaudona malā, to var apmeklēt bez gida un iepriekšēja pieteikuma. 
Ja gribat uzzināt vairāk par Krustkalnu rezervāta dabas vērtībām –  
kopā ar rezervāta gidu varat doties uz apmeklētāju centru un 
pārgājienā pa dabas taku. Grupas lielums: 8 – 15 personas. Gids 
jāpiesaka vismaz 3 dienas pirms apmeklējuma! Gida tel. 26473408. 

Apmeklējums pēc pieteikuma! 

Zīmogs par gida pakalpojumu! 
 
 

Vieta zīmogam! 

18. Sporta un atpūtas bāze „Smeceres sils”. 
Smeceres sils, Lazdonas pagasts, Madonas novads 
Tel. 26396032, www.smeceressils.lv   
Vasaras piedāvājums: piedzīvojumu parks ar trošu nobraucieniem un 
šķeršļu trasēm; BMX trase; marķēta velo trase (12 km); asfaltēta 
roller slēpošanas trase (2,5 km); šautuve; orientēšanās poligons 
(karte ar stacionāriem kontrolpunktiem), kempings (5 mājas). 
Inventāra nomas punkts: velosipēdi, nūjas, skrituļslidas, rollerslēpes, 
tel. +371 29470770, www.mezmalasmtb.lv  

Apmeklējums pēc pieteikuma! 

Zīmogs par jebkura „Smeceres sila” maksas 
pakalpojuma izmantošanu! 
Cenu piemēri: 
* piedzīvojumu parks – no 3 EUR pers. 
* naktsmītne - no 10 EUR pers. 
* telts vieta – 2,85 EUR. 
* sauna – 14,23 EUR stundā. 
* u.c. www.smeceressils.lv 
 

Vieta zīmogam! 

19. Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja izstāžu zāles. 
Skolas iela 10a, Madona. 
Tel. 64823844, 64822480, www.madonasmuzejs.lv  
Muzejs ir viena no nozīmīgām kultūrvēstures vērtību krātuvēm 
Latvijā, krājumā ir vairāk kā 126 000 vienību. Piedāvājumā: 
tematiskās un mākslas izstādes (vienlaicīgi skatāmas 4 izstādes), 

Zīmogs par muzeja apmeklējumu vai gidu 
pa Madonas pilsētu! 
Cenas:  
*ieejas maksa: 0,14 - 1,42 EUR personai. 
*ieejas biļete ģimenei (4-6 pers.) - 1,42 EUR. 
*gids pa Madonu: 

Vieta zīmogam! 

http://www.marciena.eu/
http://www.marciena.eu/
http://www.smeceressils.lv/
http://www.mezmalasmtb.lv/
http://www.smeceressils.lv/
http://www.madonasmuzejs.lv/
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dažādas muzejpedagoģiskās programmas, krājuma apmeklējums, 
gidi pa Madonu. 

Darba laiks: 
P: slēgts 

O: 10.00 - 17.00 
T: 10.00 - 18.00 

C, P: 10.00 - 17.00 
S, Sv: 10.00 - 16.00 

  2,85 EUR no skolēnu grupas, 
  5,60 EUR no pieaugušo grupas. 
 

20. Jāņa Seiksta keramikas darbnīca. 
Dumpu iela 16, Madona. 
Tel. 64823693, 26126247. 
Ekskursija pa podnieka darbnīcu, līdzdalība māla podu veidošanā, 
ekspozīcijas apskate, keramikas iegāde un pasūtīšana. Pie keramiķa 
mājas ir skaists daiļdārzs, kurā izvietotas arī saimnieka veidotās dārza 
skulptūras. 

Apmeklējums pēc pieteikuma! 

Zīmogs par ekskursiju! 
Cena: 
* līdz 10 pers. - 8 EUR no grupas. 
* virs 10 pers. - 1 EUR no personas. 

Vieta zīmogam! 

21. Biksēres muiža un parks ar skulptūrām. 
Biksēres muiža, Biksēre, Madonas novads. 
Tel. 28621303, 29424739. 
Muižas kompleksa ēkas saglabājušās no muižkunga Magnusa laikiem 
(19. gs). Piedāvājumā: privāts senlietu muzejs „Biksēres klēts” ar 
interesantu saimnieka stāstījumu un gleznains parks ar brīvdabas 
skulptūrām. No parka muižas kalnā paveras tāla skatu perspektīva. 

Apmeklējums pēc pieteikuma! 

Zīmogs par gida pakalpojuma izmantošanu! 
Cena: ziedojums. 
 

Vieta zīmogam! 

22. Cesvaine. Amatniecības un mākslas salons „Divi Torņi”, Parka 
iela 8- 608, Cesvaine. Tel. 29210905, 29492349. 
Salons piedāvā iegādāties mākslas un amatniecības izstrādājumus, 
dāvanas un ziedus, kā arī baudīt tēju, kafiju un našķus romantiskā 
gaisotnē. 

Darba laiks: 
P: slēgts 

O.,T.,C.,P.: 9.00 - 18.00 
S, Sv: 10.00 - 14.00 

Zīmogs par suvenīra vai amatniecības 
izstrādājuma iegādi! 

Vieta zīmogam! 
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23. Cesvaines pils. 
Pils iela 1, Cesvaine. 
Tel. 64852225, 26172637. 
1896. gadā celtā pils ir izcils eklektisma paraugs. Piedāvājumā: 
ekskursijas, skatu tornis, muzejs, parks. Pēc pieteikuma: Pils dāmu 
cienasts (Cesvainē ražotu produktu degustācija), 19. gs. 
meistarklases un radošas darbnīcas, 19. gs. spēļu turnīri, 
programmas skolēniem un jaunlaulātajiem. 

Darba laiks: 
Katru dienu: 10.00 - 19.00 

Zīmogs par pils apskati un ekskursiju gida 
pavadībā! 
Cenas: 
* 0.70 EUR skolēniem, pensionāriem. 
* 2.00 EUR pieaugušajiem. 
* 4.00 EUR ģimenes biļete (2 pieaug.+2 
bērni). 
* gids: 7.50 EUR (1-10 pers.). 
            10.00 EUR (11-30 pers.). 
            20.00 EUR ( 31-45 pers.). 

Vieta zīmogam! 

24. Brīvdienu māja „Pie sievasmātes”. 
Grūbas, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads.  
Tel. 29247779. 
Piedāvā „Mednieka dārgumu krātuves” apskati,  mednieka stāstus  
ar īpašo mednieka uzkodu un dzērienu degustāciju. Iespēja veikt 
mērķtiecības pārbaudi (šaušana ar loku vai pneimatisko šauteni), 
pasūtīt gardas lauku labumu pusdienas. Piedāvājumā arī naktsmītne, 
pirts un dažādu veidu ēdināšanas pakalpojumi pēc pieteikuma. 

Apmeklējums pēc pieteikuma! 

Zīmogs par jebkura maksas pakalpojuma 
izmantošanu! 
Cenas: 
* „Mednieku dārgumu krātuve”: 
apskate - 0.70 EUR pers. 
apskate + mērķtiecības pārbaude – 1 EUR 
pers. 
apskate + degustācija + mērķtiecības 
pārbaude no 2 EUR pers. 
*pusdienas  „Mednieka bārā” vai brīvdienu 
mājā - no 2 EUR/pers. 
*naktsmītne - no 10 EUR pers. 

Vieta zīmogam! 

25. Kučuru dzirnavas. 
Kučuru dzirnavas,  Aronas pagasts, Madonas novads. 
Tel. 26138086, www.kucuri.lv   
Piedāvā dzirnavu (1875.g.) muzeja un senu sadzīves priekšmetu 
kolekcijas apskati. Tūrisma saimniecība ir populāra kāzu rīkošanas 
vieta, tādēļ ekskursijas laikā iespējams uzzināt par latviešu kāzu 
svinēšanas tradīcijām. Grupām īpašs piedāvājums - jautra 
programma „Kāzas Kučuru dzirnavās” (1-2 stundas). Piedāvājumā arī 
naktsmītne un grupu ēdināšana.  

Apmeklējums pēc pieteikuma! 

Zīmogs par jebkura maksas pakalpojuma 
izmantošanu! 
Cenas: 
* dzirnavu muzejs - 1 EUR pers. 
* teatralizētā kāzu programma (grupām) –  
   3 EUR pers. 
* naktsmītne 15 EUR pers. 
* u.c. cenas www.kucurudzirnavas.lv  

Vieta zīmogam! 

 
 

http://www.kucuri.lv/
http://www.kucurudzirnavas.lv/

